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RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DAS ATIVIDADES 

DA CÂMARA MUNICIPAL.- 

 

51ª. SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2.019, COM INÍCIO 

ÀS 20:00 HORAS.- 

 

PRESIDÊNCIA: VEREADOR CARLOS LOPES DE OLIVEIRA 

VICE-PRESIDENTE: VEREADOR GERALDINO DE OLIVEIRA 

1º SECRETÁRIO: VEREADOR JOSÉ PEDRO TONON 

2º SECRETÁRIO: VEREADORA JANAINA ESTER AMARO LOPES. 

 

VEREADORES PRESENTES: Bruno Henrique Pereira de Paula, Carlos 

Lopes de Oliveira, Carlos Renato Marjioti, Geraldino Dias Oliveira, 

Janaína Ester Amaro Lopes, José Pedro Tonon, José Roberto Pereira da 

Silva, Luiza Tereza de Freitas Magela e Pascoal Gagliardi Júnior.- 

DO EXPEDIENTE CONSTOU O SEGUINTE: 

Leitura e aprovação da Ata da sessão anterior. – 

PROJETOS DE LEI: P.L. nº 91/19, do Sr. Prefeito Municipal, incluindo na 

relação das prioridades e metas da LDO para o exercício de 2019, obra de 

implantação de recapeamento e pavimentação asfáltica em ruas da cidade e  

crédito especial adicional de R$243.700,00.-- Encaminhado às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas 

INDICAÇÕES: do Vereador Carlos Lopes de Oliveira e outros, sugerindo 

a colocação de placas indicativas de ruas no Bairro Cohab I; da Vereadora 

Luiza Tereza de Freitas Magela e outros, sugerindo a reforma do prédio da 

CDHU; da Vereadora Luiza Tereza de Freitas Magela e outros, sugerindo a 

construção de lombadas, devidamente sinalizadas, nos pontos que 

especifica das Ruas 13 de maio, “Antonio Celidônio Ruette” e 

“Hermelindo Ruette de Oliveira”;  do Vereador Bruno Henrique Pereira de 

Paula e outros, sugerindo a denominação de “Rubens Aquino” para uma 
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via pública; do Vereador José Roberto Pereira da Silva e outros, sugerindo 

a reforma do telhado e das paredes do prédio do Fundo Social de 

Solidariedade; do Vereador José Roberto Pereira da Silva e outros, 

sugerindo a reforma do telhado e das paredes do prédio do Conselho 

Tutelar do Município; do Vereador Carlos Renato Marjioti e outros, com 

relação ao recapeamento asfáltico e a altura das sarjetas, sugerindo que a 

Administração tome as devidas providências com relação a empresa 

contratada para esse trabalho; do Vereador Carlos Renato Marjioti e outros, 

sugerindo que a Administração efetue a adequação das lombadas existentes 

nas vias públicas que menciona ao disposto na Resolução CONTRAN nº 

600, de 24 de maio de 2016; do Vereador Carlos Renato Marjioti e outros, 

sugerindo a reparação de buracos existentes  na gamela que fica na Rua 15 

de novembro com a Rua Arcanjo de Grandi; do Vereador Carlos Renato 

Marjioti e outros, sugerindo que a mão única de direção da Rua 7 de 

setembro seja estendida até a Rua Arcanjo de Grandi; do Vereador José 

Pedro Tonon e outros, sugerindo a  colocação de semáforos nos 

cruzamentos das Ruas Bandeirantes com a 15 de novembro; 7 de setembro 

com a Rua Armando Domingues e 7 de setembro com a Rua Rui Barbosa.-  

Essas indicações foram encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal.- 

Esgotada a matéria do Expediente e nenhum Vereador querendo fazer uso 

da palavra na “hora do Expediente”, o Sr. Presidente declarou encerrado o 

tempo regimental ao mesmo destinado e declarou suspensos os trabalhos 

para que as Comissões Técnicas exarassem seus competentes pareceres no 

Projeto de Lei n.  91/19, Sr. Prefeito Municipal, o qual constaria da Ordem 

do Dia da presente sessão.- Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente 

determinou ao Sr. 1º Secretário que efetuasse a chamada dos senhores 

vereadores para a Ordem do Dia e verificado o número legal, com a 

presença de todos os senhores vereadores, foi lida a matéria da Ordem do 

Dia que constou do seguinte: P.L. nº 91/19, do Sr. Prefeito Municipal, , 

incluindo na relação das prioridades e metas da LDO para o exercício de 

2019, de obra de recapeamento e pavimentação asfáltica em ruas da cidade 

e  abrindo crédito especial adicional de R$243.700,00, para tal finalidade  

com pareceres favoráveis  das Comissões de Justiça e Redação e de 
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Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas.- Posto em discussão e 

votação foi, sem debate,  aprovado em discussão única, por unanimidade.   

Esgotada a matéria da Ordem do Dia e nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra nessa oportunidade, o Sr. Presidente declarou encerrada a 

sessão e convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser 

realizada no dia 16 de setembro  de 2.019.- 

 

................................................................................................................. 

 

52ª. SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2.019, COM INÍCIO 

ÀS 20:00 HORAS.- 

 

PRESIDÊNCIA: VEREADOR CARLOS LOPES DE OLIVEIRA 

VICE-PRESIDENTE: VEREADOR GERALDINO DE OLIVEIRA 

1º SECRETÁRIO: VEREADOR JOSÉ PEDRO TONON 

2º SECRETÁRIO: VEREADORA JANAINA ESTER  AMARO LOPES. 

 

VEREADORES PRESENTES: Bruno Henrique Pereira de Paula, Carlos 

Lopes de Oliveira, Carlos Renato Marjioti, Geraldino Dias Oliveira, 

Janaína Ester Amaro Lopes, José Pedro Tonon, José Roberto Pereira da 

Silva, Luiza Tereza de Freitas Magela e Pascoal Gagliardi Júnior.- 

DO EXPEDIENTE CONSTOU O SEGUINTE: 

Leitura e aprovação da Ata da Sessão anterior.- 

PROJETOS DE LEI: nº 92/19, do Sr. Prefeito Municipal, incluindo na 

relação das prioridades e metas da LDO para o exercício de 2019, despesa 

com manutenção do Fundo Municipal de Saúde  e  abrindo crédito especial 

adicional de R$14.800,00 para tal finalidade. Encaminhado às  Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras 

Públicas; nº 93/19, do Sr. Prefeito Municipal, incluindo na relação das 
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prioridades e metas da LDO para o exercício de 2019, obra de adequação e 

reforma da UBS de Palmares Paulista   e  abrindo crédito especial adicional 

de R$16.700,00 para tal finalidade. Encaminhado às  Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas; ; nº 

94/19, do Sr. Prefeito Municipal, incluindo na relação das prioridades e 

metas da LDO para o exercício de 2019, despesa com a aquisição de 

equipamentos e material permanente para a saúde-FMS-Qualis Mais   e  

abrindo crédito especial adicional de R$40.000,00 para tal finalidade. 

Encaminhado às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamentos, Serviços e Obras Públicas; 95/19, do Sr. Prefeito Municipal, 

incluindo na relação das prioridades e metas da LDO para o exercício de 

2019, obra de infraestrutura urbana   e  abrindo crédito especial adicional 

de R$495.000,00 para tal finalidade. Encaminhado às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas; 

96/19, do Sr. Prefeito Municipal, incluindo na relação das prioridades e 

metas da LDO para o exercício de 2019, obra de infraestrutura urbana   e  

abrindo crédito especial adicional de R$375.000,00 para tal finalidade. 

Encaminhado às  Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamentos, Serviços e Obras Públicas.- 

REQUERIMENTOS: do Vereador Carlos Renato Marjioti e outros,  de 

congratulações e reconhecimento à Sra. Maria Bernardete Sgarbiero 

Pavani. Diretora da EMEF “Vereador Raul de Carvalho”, ao ensejo de sua 

aposentadoria; da Vereadora Benedita dos Reis Barroso e outros, desejando 

boas vindas ao Sargento PM Alexandre Storini de Mello, Comandante do8º 

Grupamento da PM em nossa cidade; da Vereadora Benedita dos Reis 

Barroso e outros, de congratulações e agradecimentos ao Subtenente PM 

José Luiz Santana, pelos excelentes serviços prestados no 8º Grupamento 

da PM em nossa cidade.- 

Esses requerimentos foram aprovados por unanimidade.- 

INDICAÇÕES: do Vereador Carlos Lopes de Oliveira e outros, sugerindo 

a denominação de “Benedito Santana” ao Distrito Industrial de Palmares 

Paulista; do Vereador Carlos Lopes de Oliveira e outros, sugerindo a 

denominação de “Salvador Beneducci”, para uma via pública local; da 

Vereadora Luiza Tereza de Freitas Magela e outros, sugerindo a 
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denominação de “Alcemir de Oliveira”, para uma via pública local; do 

Vereador Bruno Henrique Pereira de Paula e outros, reiterando indicação 

anterior sobre a reposição de areia junto aos brinquedos da Praça “Silvia 

Pivetta”, para maior segurança das crianças que brincam naquele local; do 

Vereador Bruno Henrique Pereira de Paula e outros, sugerindo a aquisição 

de um caminhão pipa pela Prefeitura; do Vereador Bruno Henrique Pereira 

de Paula e outros, sugerindo que a UBS “Vereador Vicente Angelo 

Antignani”, seja dotada de uma ambulância permanente; do Vereador 

Bruno Henrique Pereira de Paula e outros, reiterando indicação anterior 

sobre a limpeza de matagal existente no barranco da Rua “Elídio Gavassi”; 

do Vereador Pascoal Gagliardi Júnior e outros, sugerindo a publicação 

semanal, nos murais dos estabelecimentos de ensino, do cardápio da 

merenda escolar oferecida aos escolares; do Vereador José Roberto Pereira 

da Silva e outros, sugerindo a colocação de uma geladeira no prédio do 

Velório Municipal; do Vereador José Roberto Pereira da Silva e outros, 

sugerindo a colocação de câmeras de filmagens nas entradas e saídas da 

cidade, bem como em suas praças públicas.- 

Essas indicações foram encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal.-  

Esgotada a matéria do Expediente e nenhum Vereador querendo fazer uso 

da palavra na “hora do Expediente”, o Sr. Presidente declarou encerrado o 

tempo regimental ao mesmo destinado e declarou suspensos os trabalhos 

para que as Comissões Técnicas exarassem seus competentes pareceres nos 

Projetos de Lei ns.  92/19, 93/19, 94/19, 95/19 e 96/19, Sr. Prefeito 

Municipal, os quais constariam da Ordem do Dia da presente sessão.- 

Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente determinou ao Sr. 1º Secretário que 

efetuasse a chamada dos senhores vereadores para a Ordem do Dia e 

verificado o número legal, com a presença de todos os senhores vereadores, 

foi lida a matéria da Ordem do Dia que constou do seguinte: nº 92/19, do 

Sr. Prefeito Municipal, incluindo na relação das prioridades e metas da 

LDO para o exercício de 2019, despesa com manutenção do Fundo 

Municipal de Saúde  e  abrindo crédito especial adicional de R$14.800,00 

para tal finalidade, com pareceres favoráveis das  Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas.- Posto em 

discussão e votação foi, sem debate, considerado aprovado em Discussão 
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única, por unanimidade; nº 93/19, do Sr. Prefeito Municipal, incluindo na 

relação das prioridades e metas da LDO para o exercício de 2019, obra de 

adequação e reforma da UBS de Palmares Paulista   e  abrindo crédito 

especial adicional de R$16.700,00 para tal finalidade, com pareceres 

favoráveis das  Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamentos, Serviços e Obras Públicas.- Posto em discussão e votação foi, 

sem debate, considerado aprovado em Discussão Única, por unanimidade; 

nº 94/19, do Sr. Prefeito Municipal, incluindo na relação das prioridades e 

metas da LDO para o exercício de 2019, despesa com a aquisição de 

equipamentos e material permanente para a saúde-FMS-Qualis Mais   e  

abrindo crédito especial adicional de R$40.000,00 para tal finalidade, com 

pareceres favoráveis das  Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamentos, Serviços e Obras Públicas.- Posto em discussão e votação foi, 

sem debate, considerado aprovado em Discussão Única, por unanimidade; 

 nº 95/19, do Sr. Prefeito Municipal, incluindo na relação das prioridades e 

metas da LDO para o exercício de 2019, obra de infraestrutura urbana   e  

abrindo crédito especial adicional de R$495.000,00 para tal finalidade, com 

pareceres favoráveis das  Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamentos, Serviços e Obras Públicas.- Posto em discussão e votação foi, 

sem debate, considerado aprovado em Discussão Única, por unanimidade; 

nº 96/19, do Sr. Prefeito Municipal, incluindo na relação das prioridades e 

metas da LDO para o exercício de 2019, obra de infraestrutura urbana   e  

abrindo crédito especial adicional de R$375.000,00 para tal finalidade, com 

pareceres favoráveis das  Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamentos, Serviços e Obras Públicas.- Posto em discussão e votação foi, 

sem debate, considerado aprovado em Discussão Única, por unanimidade.- 

Esgotada a matéria da Ordem do Dia, nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra em “Explicações Pessoais” e nada mais havendo que ser tratado, 

o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão e convocou os senhores 

vereadores para a próxima sessão ordinária ser realizada no dia 07 de 

outubro de 2.019.- 
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Durante o mês de setembro de 2.019 não foi acionado o Serviço de 

Informação ao Cidadão – SIC – instalado na sede da Câmara Municipal, na 

Rua Rui Barbosa, nº 200, que atende no período das 8:00 às 11:00 horas e 

das 13:00 às 16:30 hrs, pelo telefone nº  017-3587-1165; pelo “site” 

www.camarapalmarespta.sp.gov.br;  bem como pelo e-mail 

camarapalmarespta@bol.com.br, bem como de forma presencial no 

referido endereço, no citado horário.- 

.............................................................................................................. 

 

http://www.camarapalmarespta.sp.gov.br/
mailto:camarapalmarespta@bol.com.br

